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PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

(Áp dụng cho khách hàng sử dụng Dịch vụ Giao dịch ký quỹ) 
 

I. Thông tin Khách hàng đề nghị sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ (GDKQ) 

1. Tên đầy đủ:  

 
2. 

Số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành 

lập/CMND/Hộ chiếu: 

Ngày cấp: Nơi cấp: 

3. Ngày tháng năm sinh (nếu Khách hàng là cá nhân): 

4. 
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: 

5. Địa chỉ liên lạc: 

6. Tài khoản tiền gửi số: 
 

tại Ngân hàng: 
  

 
7. 

Điện thoại: ĐT di động: Fax: 

Email: Website: 

 

 

 
8. 

Họ tên người đại diện theo pháp luật: Chức vụ: 

Số CMND/Hộ chiếu : 
 

Ngày cấp: 
 

Nơi cấp : 

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ liên lạc: 

Điện thoại: ĐT di động: Email: 

 

 

 

 
9. 

Họ tên người đại diện theo ủy quyền: Chức vụ: 

Số CMND/Hộ chiếu : 
 

Ngày cấp: 
 

Nơi cấp : 

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ liên lạc: 

Điện thoại: ĐT di động: Email: 

Giấy ủy quyền số: Ngày: Người ký: 
  

10. Số Tài khoản GDCK tại CTCP chứng khoán KIS Việt Nam:057C 

 

11. 

Thông tin vợ chồng (nếu có) 

Họ và tên vợ/chồng:  

Số CMND/hộ chiếu :  Ngày cấp :  Nơi cấp : 
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 Hộ khẩu thường trú:  

Nơi ở hiện tại (nếu khác với HKTT):  

Điện thoại nhà/Di động/ Điện thoại cơ quan:  

Email:  

II. Thông tin Nghề nghiệp của Khách hàngđề nghị sử dụng dịch vụ GDKQ 

1. Tên công ty/đơn vị đang công tác:  

2. Thời gian làm việc tại công ty/đơn vị hiện tại:  

3. Chức vụ hiện tại – Phòng ban:  

4. Loại hợp đồng lao động: Mức thu nhập hàng tháng: 

III Thông tin khác. 

1. Tên công ty đại chúng mà Khách hàng sở hữu 5% vốn điều lệ trở lên 

  

2. Tên Công ty đại chúng mà Khách hàng nắm chức danh quản lý hoặc Khách hàng là người liên 

quan với người nắm chức danh quản lý. 

  

IV Cam kết của Khách hàng 

1. Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

2. Tôi cam kết thực hiện biện pháp đảm bảo bằng tài sản theo yêu cầu của KIS nếu tôi sử dụng dịch vụ giao 

dịch ký quỹ do KIS cung cấp. 

3. Tôi cam kết dùng nguồn thu nhập hàng tháng và các nguồn thu nhập khác để ưu tiên thanh toán các 

khoản vay và lãi phát sinh cho KIS nếu tôi sử dụng dịch vụ GDKQ tại KIS. 

4. Tôi cam kết cung cấp văn bản của cơ quan công an địa phương xác nhận nơi cư trú của tôi ngay khi KIS 

yêu cầu. 

 Ngày….. tháng ….. năm ….. 

Xác nhận của Khách hàng: 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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V Cam kết của Nhân viên môi giới 

1. Tôi cam đoannhững thông tin Khách hàng cung cấp trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu phát hiện sai 

sót mà không thông báo cho KIS, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước KIS và trước pháp luật. 

2. Tôi cam kết luôn cập nhật thông tin của Khách hàng để có thể liên lạc được với Khách hàng bất cứ lúc 

nào. Nếu không thể duy trì liên lạc với Khách hàng mà gây thiệt hại cho Khách hàng và/hoặc KIS, tôi xin 

hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

3. Xác nhận và phê duyệt: Ngày….. tháng ….. năm … 

 Nhân viên môi giới/ Cộng tác 

viên phụ trách 

Trưởng nhóm môi giới/ Trưởng 

phòng khách hàng tổ chức 

Giám đốc môi giới/Nhân viên 

Kis giới thiệu 

VI Bộ phận dịch vụ tài chính – Phòng Nghiệp vụ 

 
Ý kiến đánh giá: 

a. Hạn mức cho vay tối đa: ………..................., Thời hạn………….tháng 

b. Hệ số cho vay tối đa : 

Ngày … tháng … năm ..… 

Nhân viên Nghiệp vụ 

Ngày … tháng … năm .… 

Trưởng phòng Nghiệp vụ 

VII Ý kiến phê duyệt của Tổng giám đốc/ Người được ủy quyền 

Ý kiến phê duyệt: Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác 

Ngày. … tháng..… năm …. 

Giám đốc khối kinh doanh 

 

 

 

 

 
 

 
 


